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De Vaart nieuwsbrief

ziekmeldingen via Schoudercom

22 april 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen was er weer heel wat reuring in De Vaart: fietskeuring voor het praktisch verkeersexamen,
groep 7 bezocht het Rijksmuseum, (groep 8 volgt later), groep 8 maakte de Route 8 toets (de eindtoets
van het basisonderwijs), unit 5-6 had een gast les in het Tiny Forest.
En de Koningspelen werd een geweldige afsluiting van deze week! De sporthal kleurde 's morgens flink
oranje, wat een fantastisch gezicht! Het was te zien dat er in de groep goed geoefend was op het lied
van de Koningspelen. Daarna verspreiden de groepen zich over de twee voetbalvelden, waar alle spellen
al klaar stonden. Deze actieve ochtend werd afgesloten met een estafette over de stormbaan. Groep 8
tegen alle leerkrachten. Wie er gewonnen hebben laten we maar in het midden......
De werkgroep Koningsspelen heeft samen met beweegpartner vooraf veel werk verzet om dit festijn te
organiseren. Enorm bedankt daarvoor. En dankzij alle hulp(groot)ouders werd het een geslaagde dag.
Het applaus van de kinderen voor hub inzet was zeer terecht. En natuurlijk hebben ook alle kinderen
een dik applaus verdiend!
En dan nu twee weken meivakantie. Hopelijk kunnen we nog even blijven genieten van het mooie weer
en zien we elkaar weer om op maandag 9 mei!
Het team van De Vaart
Inloopmoment voor ouders
In de week na de meivakantie bent u van harte welkom om na schooltijd (van 14.00 tot 14.15 uur) met
uw kind naar binnen te lopen. Uw kind kan dan bijv. laten zien waar het op school mee bezig is, welk
boek het aan lezen is, wat de meest geliefde werkplek. Het levert u een inkijkje in het dagelijks
schoolleven van uw kind op.
Avond4daagse
Van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei kunnen alle kinderen weer deelnemen
aan deze vierdaagse wandeltocht.
Vooraf kan al een kaartje voor deelname gekocht worden, deze zijn vanaf
19 april dagelijks na schooltijd te verkrijgen in het hart van De Vaart. Ook
in de vakantieperiode zijn op daar rond dit tijdstip kaarten verkrijgbaar.
(via de centrale ingang).
Er zijn nog verkeersregelaars nodig op verschillende avonden, meestal
kost dit niet meer dan 1-1 1/2 uur van uw tijd. U kunt zich aanmelden
via Schoudercom.
Verlof
Na de meivakantie gaat het zwangerschapsverlof van juf Sandra in. We wensen haar een fijne periode
toe waarin ze volop kan gaan genieten van zo’n bijzondere gebeurtenis.

Terugblik op het Paasfeest

Wat een zonnig en leuk Paasfeest!
Woensdag 13-4 en donderdag 14-4 hebben we op De Vaart Pasen gevierd. Alle leerlingen hebben een
bezoek gebracht op de boerderijen aan de Ringdijk en ook op school is er veel aandacht besteed met
allerlei verschillende paasactiviteiten. Als afsluiter voor het paasweekend was er nog de feestelijke
lunch.
De werkgroep Pasen wil graag Supermarkt de Dirk, de Intratuin en zeker ook de boerderijen aan de
Ringdijk heel erg bedanken voor jullie hulp! Ook natuurlijk de ouders voor het verzorgen van alle
ingrediënten voor de paaslunch worden hartelijk bedankt!
Groeten, ouderraad en werkgroep Pasen.
Gezonde school
Vandaag kregen de leerlingen het laatste stukje schoolfruit van dit jaar en wel heel
toepasselijk: een mandarijn. Na de vakantie is het de beurt aan de ouders om voor
een gezond pauzehapje voor hun kind(eren) te zorgen. Doet u mee? Tips nodig?
Kijk dan op de website van het voedingscentrum

Bag2school
Op 25 mei hebben we weer een inzamelingsactie van Bag2School.
De opbrengst gaat naar de ouderraad, zodat zij dat kunnen gebruiken voor het organiseren van hun
activiteiten.
Zie ook de bijlage.
Belangrijke data
22 april
9 t/m 13 mei
25 mei
26 t/m 29 mei
6 t/m 8 juni
Bijlagen
•
•

Avond4daagse
Bag2school

start Meivakantie (t/m 8 mei)
alle dagen inloopmoment van 14.00 toto 14.15 uur.
Bag2school (inleveren tot 8.30 uur)
Hemelvaartweekend
Extra lang Pinksterweekend ivm studietweedaagse van het team

Avond4daagse
Ter Aar

17-18-19-20 mei 2022
Start:
Dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond:
Basisschool De Vaart
Vrijdagavond:
Het Lindenplein
Starten van 18.30 tot 19.00 uur
Afstand: ±5 kilometer

VOORVERKOOP
KAARTEN à € 4,00
(Na voorverkoop € 5,00 of € 1,50 per dag)

VANAF 19 april T/M 13 MEI TE KOOP BIJ

DA Drogisterij
Basisschool De Vaart
Deelnemen op eigen risico – Kinderen onder begeleiding van een ouder

